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 القدوة احلسنة

صلى اهللا عليه  -حممد : "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرمحن احلذيفي 

، واليت حتدث فيها عن أمهية أن يكون للمسلم قدوةً يقتدي ا، وأعظم قدوة نبينا حممد "القدوة احلسنة -وسلم 

باألخالق احلسنة والصفات  -عليه الصالة والسالم  -ما وهب اهللا نبيه  ، منبها على-صلى اهللا عليه وسلم  -

احلميدة، وأن املُقتدين به على درجات، أعالها من صحبه والزمه ومسعه أو رآه، مث توجه بالنصح لكل مسؤولٍ 

 .أن يراعي من حتته من الرعية

  

 اخلطبة األوىل

، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد اهللا فال مضلَّ له، احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه

ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا حممدا عبده 

 .ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه أبدا

 :دأما بع

 .فاتقوا اهللا تنالوا رضوانه وجناته، وتنجو من غضبه وعقوباته، فما شقي بطاعة اهللا أحد، وال سعد مبعصية اهللا أحد

أنكم يف دار عمل وأن الدار اآلخرة دار جزاء، فطُوىب ملن تزود من دنياه ُألخراه، وويلٌ  -عباد اهللا  -واعلموا 

اه، فما أعظم خسارته، وما أشد ندامته، ولن يعطى الرجوع إىل الدنيا مرةً ملن غرته األماين وباع آخرته بدني

 .أخرى ليعملَ صاحلًا

 .وهللا احلُجة البالغة على خلقه أمجعني، ولن يهلك على اهللا إال من ال خري فيه
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 :أيها املسلمون

الناس وإن أمان األرض من الشرور  صححوا العمل، وقصروا األمل، واحذروا الزلَل، أال وإن دوام اخلري على

بثبات العاملني بالطاعات، وبالقدوة احلسنة لكل األجيال الناشئة؛ فالعمل الصاحل يصلح اهللا به أحوالَ الفرد 

واتمع، وتعمر به الدنيا عمران بركة وخري، وتسعد به احلياة يف مجيع جماالا، ويتبوأ اإلنسان بصاحل العمل 

 إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانت لَهم جنات الْفردوسِ نزلًا: زل يف اآلخرة، قال اهللا تعاىلأفضل املنا

 ].١٠٧: الكهف[

والقدوة احلسنة دي الشباب إىل الصراط املستقيم يف عقيدم، ويف أخالقهم وسلوكهم، ويف اهتمامهم ويف 

واإلنسان يف مجيع مراحل عمره حباجة إىل القدوة احلسنة اليت يتبعها ويطبقُها يف حياته؛ إذ معىن آماهلم وأهدافهم، 

 .العملُ بأعمال املُقتدى به يف الدين أو الدنيا: االقتداء

رشلُقٍ كرمي، ويم بالتوحيد وبكل خم ومن رمحة اهللا تعاىل بالبشر أن أرسل إليهم الرسل قدوةً للخلق يأمرودو

إىل ما يصلحهم يف دنياهم وأُخراهم على امتداد الزمان، ويحذِّروم من الشرك باهللا تعاىل ومن كل خلُقٍ ذميمٍ 

ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا اللَّه : مهني، ومن كل شر وفساد، وينذروم النار، قال اهللا تعاىل

 ].٢٤: فاطر[ وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير: ، وقال تعاىل]٣٦: النحل[ ا الطَّاغُوتواجتنِبو

فرسول كل أمة قدوةٌ هلم يف كل شيء، وأفضل كل أمة أصحاب ذلك الرسول؛ ألم شاهدوه وعاصروه وكمل 

 .القتداء يف بعض اجلوانبفيهم االقتداء، واجليلُ الذي يليهم دونهم يف الفضل؛ لضعف ا

، ومجع -صلى اهللا عليه وسلم  -بسيد اخللق نبينا حممد  -عليهم الصالة والسالم  -وقد ختم اهللا تعاىل الرسلَ 

فيه الفضائل كلها، وحباه اهللا باملكارم مجيعها، ونسخت شريعته الشرائع اليت قبلَه، فال يقبلُ اهللا من أحد عمالً 

 مبحمد عليهم الصالة والسالم  -، فهو وارثُ األنبياء -صلى اهللا عليه وسلم  -سيد البشر حىت يؤمن– ،

 .-صلى اهللا عليه وسلم  -املُقتدي م، املبعوث مبلَّة إبراهيم 
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اِء فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها أُولَئك الَّذين آتيناهم الْكتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَ: قال اهللا تعاىل

 رِين٨٩(بِكَاف (هداقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ كوقال تعاىل]٩٠، ٨٩: األنعام[ أُولَئ ، : أَن كا إِلَينيحأَو ثُم

شالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم بِعاتني١٢٣: النحل[ رِك.[ 

سيد ولد آدم أُسوةً حسنةً ألمة اإلسالم ولكل أحد يريد أن يدخل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد جعل اهللا حممدا 

يوم لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْ: يف دينه من أي جنس، قال اهللا تعاىل

، فقد أنعم اهللا عليه باجتماع خصال اخلري كلها يف شخصه الكرمي، ]٢١: األحزاب[ الْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا

 ].٤: القلم[ وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ: وشهِد اهللا له بالكمال البشري يف عظمة أخالقه، فقال تعاىل

يس : على صراط مستقيم يف أموره كلها، قال اهللا تعاىل -اهللا عليه وسلم  صلى -وأقسم اهللا بكالمه بأن نبيه 

إِنا : ، وقال تعاىل]٤ -١: يس[ علَى صراط مستقيمٍ) ٣(إِنك لَمن الْمرسلني ) ٢(والْقُرآن الْحكيمِ ) ١(

ا تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر ويتم نِعمته علَيك ويهديك صراطًا ليغفر لَك اللَّه م) ١(فَتحنا لَك فَتحا مبِينا 

 ].٢، ١: الفتح[ مستقيما

بأنه على صراط مستقيم وأن اهللا هداه صراطًا مستقيما  -صلى اهللا عليه وسلم  -فوصف اهللا تعاىل لنبيه حممد 

من العيوب  -عليه الصالة والسالم  -ات، وشهادةٌ من اهللا برباءة رسوله وصف جامع للخريات وكرمي الصف

 .والنقائص واملكروهات

 -إن أحسن احلديث كتاب اهللا، وخري اهلديِ هدي حممد «: يف خطبه -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان يقول 

رضي اهللا  -م من حديث جابر ؛ رواه مسل»، وشر األمور محدثاا، وكل بدعة ضاللة-صلى اهللا عليه وسلم 

 .-عنه 

كل خلُقه «: ، فقالت–صلى اهللا عليه وسلم  -أا سئلت عن خلق رسول اهللا  -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 

 .أنه يعمل به كلَّه: أي. ؛ رواه مسلم»القرآن
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 على هذه القدوة املُثلَى وعلى هذا الصراط املستقيم -أمةَ اإلسالم  -فهنيئًا لك. 

ومشاهدم له،  -صلى اهللا عليه وسلم  -لكمال اقتدائهم بالنيب  -رضي اهللا عنهم  -سر فضل الصحابة و

ومعاونته على متكني الدين يف األرض، وجهادهم معه أعداَء اإلسالم، وبذهلم األموالَ والنفوس يف سبيل اهللا، 

 .-عليهم الصالة والسالم  - وتبليغهم القرآن والسنة يف األرض، وهم أفضل الناس بعد النبيني

بالفضل واجلنة، فال يبغضهم إال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد شهِد اهللا هلم بالفضل واجلنة، وشهِد هلم الرسول 

بغض : حب األنصار، وآية النفاق: آيةُ اإلميان«: -صلى اهللا عليه وسلم  -منافق زنديق، كما قال النيب 

 .؛ رواه مسلم»األنصار

رضي اهللا  -ذا كان هذا يف حق األنصار فاملُهاجِرون من باب أوىل؛ ألن القرآن قدم املُهاجرين على األنصار وإ

صلى  -هم الذين نقلوا الدين، وهم الواسطة بيننا وبني النيب  -رضي اهللا عنهم  -، وألن الصحابة -عنهم مجيعا 

 .؛ فمن أبغضهم فقد أبغض الدين-اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه وسلم  -دونهم يف الفضل؛ لتخلُّف كمال االقتداء بالنيب  -رضي اهللا عنهم  -بعد الصحابة  ومن

 .يف بعض األمور -

 :أيها املسلمون

إن االقتداء احلسن أهم شيٍء يف حياة املسلم؛ ينري له السبيل، ويثبته على الصراط املستقيم، ويبين له النهايةَ 

ميدة، ويرفع له أعالم احلق، ويوصلُه إىل جنات النعيم، وحيميه من طُرق الباطل والغواية، وقدوة والعاقبةَ احل

وأئمة اإلسالم الذين قام م  -رضي اهللا عنهم  -، مث الصحابة -صلى اهللا عليه وسلم  -املسلم رسول اهللا 

 .اإلسالم وبه قاموا

ذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني والَّ: وقد قال أهلُ التفسري يف قوله تعاىل

 ".مقتدين مبن قبلنا من أهل اهلُدى ليقتدي بنا من بعدنا: أي] "٧٤: الفرقان[ إِماما
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للُ يف حياة الفرد واتمع اإلسالمي والتفلُّت من ، واخل-صلى اهللا عليه وسلم  -وال معصوم إال رسول اهللا 

 .-صلى اهللا عليه وسلم  -أحكام اإلسالم مرده وسببه التقصري يف القدوة بالرسول 

 :أيها املسلم

وابذُل ، واعرِض أمورك كلها على سنته، -صلى اهللا عليه وسلم  -جاهد نفسك بتطبيق االقتداء بنيب الرمحة 

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه : الوسع والطاقةَ للعمل ديه وتعلُّم سريته املباركة التباع طريقته، قال اهللا تعاىل

يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِع٣١: آل عمران[ فَات.[ 

: ؛ فمن خالفهم فقد خِسر وضلَّ سواء السبيل، قال اهللا تعاىل-رضي اهللا عنهم  -ليه الصحابة ومتسكوا مبا كان ع

ا تم لِّهون نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمو اَءتسو منهج هلصنلَّى وو

ريصك ما يقدر عليه املسلم]١١٥: النساء[ امترك كلُّه فال يدروما ال ي ،. 

 .ال ختفى ملن طلبها وحرِص عليها؛ فقد حفظ اهللا القرآن والسنة -صلى اهللا عليه وسلم  -وسنة رسول اهللا 

من اآلباء واألمهات وأما الناشئةُ الصغار من الذكور واإلناث فهم ال يدرِكون من القدوة إال ما يرون ويسمعون 

واإلخوة واملُعلِّمني والزمالء ومن هو أكرب منهم واتمع، فإن رأوا أو مسعوا خريا اقتدوا مبن خالطَهم فسعدوا، 

 .وإن رأوا أو مسعوا شرا تأثَّروا بذلك الشر، وكثريا ما يستمر معهم طوال حيام

أحد أن يوفِّر هلم القدوةَ احلسنة، وخاصةً يف املرحلة األوىل  والشباب هم قوة األمة وثروا احلقيقية، وعلى كل

من العمر، فهم ال يعرفون اخلري من الشر، وال يستقلُّون بأنفسهم ليدرسوا تاريخ من يصلُح االقتداء به، فهم 

 .كالفُروخ يف أوكارها يؤتى إليها بطعامها وشراا

وة واملُعلِّمون وأفراد اتمع وكل مسؤولٍ فيما خيصه، ليتقوا اَهللا يف الناشئة أال فليتقِ اَهللا اآلباء واألمهات واإلخ

الصغار، ليكونوا قدوةً هلم يف كل خري، وليبعدوهم عن كل شر؛ فقد كثُرت املُؤثِّرات الضارة على الشباب، 
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تنوعت اجلواالت، وكثُر الشر انتشرت الفضائيات مبا فيها، وتيسرت غُرف اإلنترنت مبا فيها من الشر واخلري، و

 .واملعاصي

فوجهوا شباب األمة إىل ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم، واستثمروا هلم أوقاتهم يف العمل النافع، وعلِّموهم االنتفاع 

باملصنوعات، ليأخذوا النافع ويتركوا الضار، ويبتعدوا عن الشرور، وليكون عندهم مناعةٌ ومتييز بني اخلري 

 .شروال

، اتقوا اهللا تعاىل، وعلى كل مسلمٍ العملُ باألسباب، والتوفيق واهلداية بيد رب -أيها املسلمون  -فاتقوا اهللا 

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ : األرض والسماوات، بيد مقلِّب القلوب، قال اهللا تعاىل

انودالْعقَابِ والْع يددش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات٢: املائدة[ و.[ 

بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم، ونفعنا دي سيد املرسلني 

بٍ، فاستغفروه، إنه هو وقوله القومي، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذن

 .الغفور الرحيم

 

 اخلطبة الثانية

احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 

 .عنينبينا وسيدنا حممدا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك حممد، وعلى آله وصحبه أمج

 :أما بعد

قائم على كل نفسٍ مبا  -بارك وتعاىل  -حق التقوى، اتقوه يف السر والعلَن؛ فإنه  -أيها املسلمون  -فاتقوا اهللا 

 .كسبت
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 :أيها املسلمون

إن اهللا أمركم بعمل األسباب، إن اهللا أمركم وحثَّكم على العمل الصاحل واكتساب العلم النافع؛ فإن العلم النافع 

وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه : -تبارك وتعاىل  -ل الصاحل عليه مدار السعادة يف الدنيا ويف اآلخرة، قال اهللا والعم

 متا كُنبِم ئُكُمبنفَي ةادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرتسونَ ونمؤالْمو ولُهسرو لَكُمملُونَعمع١٠٥: بةالتو[ ت.[ 

عز وجل  -يتوالَّه، واهللا  -تبارك وتعاىل  -فإذا عملتم األسباب فقد قمتم مبا أمركم اهللا به، وما وراء ذلك فاهللا 

 ].٣٠: الكهف[ إِنا لَا نضيع أَجر من أَحسن عملًا: يقول -

 :فيا أيها املسلمون

كم، مث ابذلوا جهدكم ووسعكم يف إصالح شباب األمة كلٌّ وجهوا مهَّتكم إىل إصالح قلوبكم وأعمالكم ونفوس

على قدر استطاعته؛ فإن األمةَ هي بصالح شباا، وإن ما تكون فيه األمة من شر وبالء هو بسبب احنراف يف 

 .-أيها املسلمون  -شباا، فاتقوا اهللا 

 :أيها الناس

 .ملصائب، فعليكم بالدعاء بأن يصلح اهللا أحوالَ املسلمنيأنتم ترون وتسمعون وتشاهدون ما حلَّ باملسلمني من ا

أن حيقن دماء املسلمني، وأن يصونَ وحيفظَ أعراضهم وأموالَهم، وأن يفقِّههم يف الدين،  -عز وجل  -أدعو اَهللا 

ر، وهو وأن يتوب عليهم أمجعني، وأن يصلح أمورهم، وأن يكفيهم شر كل ذي شر فإنه على كل شيٍء قدي

 .الغفَّار التواب

قريب جميب، واسألوا اهللا ألنفسكم وجلميع  -تبارك وتعاىل  -يف الدعاء؛ فإنه  -تبارك وتعاىل  -فاصدقوا اَهللا 

 .املسلمني التوبةَ إىل اهللا؛ فإنه ما وقع بالٌء إال بذنب، وما رفع إال بتوبة

 .وإذا وكل العباد إىل أنفسهم فإم من اهلالكني
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أن حيفظ املسلمني يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم، وأن يصلح أحواهلم، وأسأل اهللا  -تبارك وتعاىل  -ل اهللا أسأ

أن يتوب علينا وعليهم أمجعني، وأن يفقِّهنا وإياهم يف الدين، وأن يعيذَنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

 .ومن شر كل ذي شر إنه على كل شيء قدير

 .ستر عوراتنا وآمن روعاتنا يا ذا اجلالل واإلكراماللهم ا

اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وشياطينه وذريته وجنوده يا رب العاملني، اللهم أعذ املسلمني وذريام من إبليس 

 .وذريته يا رب العاملني، إنك على كل شيء قدير

لهم وفِّق ويلَّ أمرنا خادم احلرمني الشريفني ملا حتب وترضى، اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح اللهم والةَ أمورنا، ال

 .اللهم وفِّقه هلُداك واجعل عمله يف رضاك، اللهم أصلح به البالد والعباد، إنك على كل شيء قدير

اخلري لإلسالم  اللهم وأصلح بِطانته، اللهم وفِّق نائبيه ملا حتب وترضى، وملا فيه الصالح للبالد والعباد، وملا فيه

 .واملسلمني يا رب العاملني

اللهم ألِّف بني قلوب املسلمني، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السالم، وأخرِجهم من الظلمات إىل النور، 

 .اللهم اكشف كل كُربة عن املسلمني يا رب العاملني، اللهم تب علينا وعليهم يا أرحم الرامحني

: البقرة[ نا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلناربنا لَا تؤاخذْ

٢٨٦.[ 

 اللهم إنا نسألك يا ذا اجلالل واإلكرام أن تصلِّي وتسلِّم صالةً وسالما كثريا دائمني أبدين على نبينا نيب الرمحة

، وارض عن أصحابه أمجعني برمحتك يا أرحم الرامحني، وعن اخللفاء الراشدين -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد 

 .أيب بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي يا رب العاملني، وعن سائر الصحابة أمجعني: األئمة املهديني
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قُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْ

ه يعلَم يكُم كَفيلًا إِنَّ اللَّوأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَ) ٩٠(

 ].٩١، ٩٠: النحل[ ما تفْعلُونَ

 .واذكروا اهللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزِدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم ما تصنعون

 


